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Ata da 321 Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí, 

realizada aos 21 dias do mês de Novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 16:00 

hs, em seu edifício sede Vereador Carlino Santana Ribeiro, situado a Rua Frade Macêdo, n° 

1036, Bairro Aldeia, nesta cidade de São Raimundo Nonato-PI, a qual foi presidida pelo senhor 

vereador EUMADEUS PEREIRA FERREIRA e presentes os senhores vereadores: 

KATIUSCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO MORAES, LAÉRCIO DIAS DE CARVALHHO, PAULO 

JEOVANE DE SOUSA SANTOS, ANA MARIA PALMEIRAS DIAS, RIAN MARCOS ALVES 

DA SILVA, ADILSON SANTOS RIBEIRO, ROSIBAL RIBEIRO DOS SANTOS, JEAN DE 

OLIVEIRA FERREIRA, ISAG TELES DE ASSIS, KLEISAN ROBSON RIBEIRO DE 

NEGREIROS, WALDIR RIBEIRO DOS SANTOS e ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS. A sessão 

teve início com a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem observação. Em 

seguida, foi feita pela secretaria a leitura da documentação em pauta, sendo: VETOS DE N° 

03,04 e 05/2019, DATADOS RESPECTIVAMENTE, DE 19, 20 E 19/11/2019, todos de autoria 

do Poder Executivo Municipal; Requerimento conjunto n° 11/2019, encabeçado pelo vereador 

Rian Marcos e demais subscritos; Pareceres de n°66, 67, 76, 77 e 78/2019, emitidos pela CCJ, 

Pareceres de n° 28, 29, 35 e 36/2019, emitidos pela CIPE e Parecer n° 10/2019, emitido pela 

CFCFT. Em segundo expediente faz uso da palavra o vereador Laércio Carvalho, que iniciou 

justificando sua ausência na sessão anterior; solicitou envio de moção de pesar a família da 

professora Irene Ribeiro, pelo seu recente falecimento; após também pedir providencias do 

poder público com relação a construção de ponto de ônibus na cidade, o vereador critica o 

lançamento de lixo no meio ambiente na cidade; a desvalorização da educação no país, 

especialmente ao professor; da retirada de direitos de servidores, citando insalubridade no 

município; comenta sobre o programa garantia safra; as comemorações ao dia da consciência 
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negra, dizendo de sua participação na atual sociedade. Após leitura de requerimento conjunto 

11/2019, faz uso da palavra o vereador Rosibal Ribeiro,  que inicia ratificando críticas com 

relação a redução de insalubridade de servidores municipais, dizendo de revogação do decreto 

pela gestora municipal; denunciou mais uma vez as contratações irregulares de pessoal no 

município, conforme notificação do TCE-PI; comenta sobre pagamentos irregulares do PMAQ 

no município, informando sobre representação a gestão, por fato ilícito identificado. Na 

sequência faz uso da palavra o vereador lsag Teles,  que inicia sua fala criticando a postura da 

prefeita municipal por não cumprimento de decisões judiciais, onerando o município, citando 

contratações temporárias de servidores e não reabertura de escola municipal, especialmente 

e ao fim o vereador em análise as ações da gestão, diz da falta de assistência e atenção da 

atual prefeita para com as classes mais carentes do município. Dando prosseguimento faz uso 

da palavra a vereadora Katiuscia Ribeiro,  que em sua fala comenta sobre o dia da consciência 

negra comemorado a nível nacional; informa sobre visita feita na comunidade Garrincho; 

comenta sobre a realização do sarau literário e feira Serra da Capivara, no centro da cidade; 

após dizer dos preparativos da gestão municipal para o natal, vereadora conclui agradecendo 

pelo recebimento do prêmio destak no município, por sua atuação como vereadora. Na 

continuidade faz uso da palavra o vereador Rian Marcos,  que inicia comentando sobre a 

abrangência das ações e atuação da prefeita do município, discordando de falas de colegas de 

oposição; após dizer das dificuldades enfrentadas no primeiro ano de governo, e aparte e 

corroboração do colega Waldir Ribeiro, o vereador em continuação critica gestões anteriores 

que deixaram a desejar; diz das boas expectativas do atual governo para os próximos anos. E 

após aparte do colega lsag Teles, o vereador conclui dizendo das necessárias correções de 

situações denunciadas, caso procedam. Em continuidade faz uso da palavra o vereador Paulo 
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Jeovane, que inicia informando sobre contato junto ao senador Marcelo Castro, dizendo de 

possíveis projetos a serem executados no município, por via daquele parlamentar; diz de 

conclusão de conjuntos habitacionais junto ao SDR e Governo Federal; após comentar sobre 

visitas feitas a comunidades rurais, fazendo requerimento verbal solicitando a gestão municipal 

a reposição de lâmpadas nas localidades Formosa, Baixão do Edigar, Caboclinho e Tocaia. Ao 

fim o vereador agradece a atenção dos ouvintes. Seguindo faz uso da palavra o vereador 

Eumadeus Pereira, que destaca a data comemorativa ao dia do Empreendedorismo Feminino, 

dizendo da necessidade políticas públicas de apoio as famílias da região e após corroboração 

do colega lsag Teles, o vereador também destaca o dia nacional da consciência negra, 

comentando sobre a importante da comunidade negra do Brasil. Após se reportar sobre a 

realização de feira na cidade numa parceria entre SEBRAE/PREFEITURA o vereador informa 

sobre visita do governador do Estado na região. Dando prosseguimento, faz uso da palavra o 

vereador Kleisan Negreiros, que inicialmente concorda com o veto do Executivo Municipal 

referente ao último projeto de sua autoria, aprovado; ratifica suas críticas a redução da 

insalubridade de servidores por parte da gestão municipal, dizendo da não realização de perícia 

sugerida, respeito as normas legais e falta de diálogo da gestão, questionando seus atos e a 

prepotência por parte de colegas da situação, desconsiderando gestões anteriores. Após 

aparte do colega Rosibal Ribeiro, o vereador orador alerta para o que chamou de campanha 

político-eleitoral em curso na saúde municipal, explicitada nas redes sociais informalmente. E 

ao fim, após aparte da vereadora Katiuscia Ribeiro, o vereador conclui lamentando a postura 

incoerente de defensores da gestão, questionando qual pretenso segredo descoberto. 

Retomando, o senhor presidente, após conceder tempo de liderança aos vereadores Kleisan 

Negreiros e Rian Marcos, o senhor presidente coloca em votação os requerimentos verbais e 
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escrito apresentados, os quais, acrescidos do Projeto de lei n° 0512019,  de autoria da 

vereadora Katiuscia Ribeiro, Projeto de lei n° 05/2019,  de autoria do vereador Jean Oliveira, 

Projeto de lei n° 06/2019,  de autoria do vereador Laércio Carvalho, em primeira votação, foram 

aprovados por unanimidade de votos, excetuando a última proposição que foi aprovado com o 

voto contrário do vereador Adilsom Ribeiro. Ainda em segunda votação foram aprovados por 

unanimidade de votos o Projeto de lei n° 06/2019 e Indicativo de Projeto de lei n° 01/2019, 

ambos de autoria do vereador Eumadeus Pereira, Projeto de lei n° 02/2019,  de autoria do 

vereador Jean Oliveira e Projeto de lei n° 04/2019,  de autoria do vereador Waldir Ribeiro. Por 

fim foi posto em primeira e segunda da votação, o Projeto de lei n° 09/2019,  de autoria do 

Poder Executivo Municipal, o qual foi aprovado por 11 votos a favor e 01 voto contrário, do 

vereador lsag Teles de Assis. Ao que após o senhor presidente declara então por encerrada a 

presente sessão. E sendo para constar foi lavrada presente que após achar-se conforme será 

então assinada pelo senhor presidente e secretário deste Poder. 

Presidente 


